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นโยบายการค้้ามนุุษย์์
การบั ังคั ับใช้ ้
นโยบายการค้ ้ามนุุษย์์ (“นโยบาย”) นี้้ใ� ช้ ้กัับ GXO Logistics, Inc.
รวมถึึงบริิษััทในเครืือ แผนก และหน่่วยงานปฏิิบัติ
ั ก
ิ ารอื่่�น ๆ ทั้้�งหมด
(รวมเรีียกว่่า “GXO” หรืือ “บริิษััท”) ผู้้ �อำำ�นวยการ เจ้ ้าหน้ ้าที่่� และ
พนัักงานทุุกคนของ GXO รวมถึึงบุุคคลที่่�สามที่่�กระทำำ�การในนาม
ของเรามีีหน้ ้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�จะต้ ้องปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามข้ ้อกำำ�หนด
ในนโยบายนี้้� คำำ�ว่า่ “บริิษััท” ที่่�ใช้ ้ในนโยบายนี้้ห
� มายรวมถึึงบุุคคล
และหน่่วยงานทั้้�งหมดที่่�ต้ ้องปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามนโยบายนี้้�

อัันตรายร้ ้ายแรงต่่อบุุคคลนั้้�นหรืือบุุคคลอื่่�น การค้ ้ามนุุษย์์ทางเพศ
การจััดให้ ้มีีกิิจกรรมทางเพศในเชิิงพาณิิชย์ ์ และกิิจกรรมอื่่�น ๆ ที่่�ขัด
ั
ขวางเสรีีภาพขั้้�นพื้้�นฐาน
GXO ห้ ้ามไม่่ให้ ้พนัักงาน ผู้้ �รัับจ้ ้างช่่วง ตััวแทน ผู้้ �ขาย คู่่�ค้ ้า และ
บุุคคลอื่่�นที่่�ร่ว่ มธุุรกิิจกับ
ั GXO มีีส่่วนร่่วมในการกระทำำ�ที่่เ� กี่่�ยวข้ ้อง
กัับการค้ ้ามนุุษย์์ ซึ่่�งรวมถึึง:
•	การมีีส่่วนร่่วมในการค้ ้ามนุุษย์์ทุก
ุ รููปแบบ

ในขอบเขตที่่�นโยบายนี้้แ
� ตกต่่างจากข้ ้อกำำ�หนดของกฎหมายท้ ้อง
ถิ่่�นหรืือนโยบายที่่�อาจมีีข้ ้อกำำ�หนดที่่�มีีภาระผููกพัันมากกว่่านโยบาย
นี้้� ข้ ้อกำำ�หนดของกฎหมายหรืือนโยบายท้ ้องถิ่่�นจะมีีผลเหนืือกว่่าใน
ส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้ ้องกัับการดำำ�เนิินงานของ GXO ภายในเขตอำำ�นาจ
ศาลนั้้�น

•	การจััดให้ ้มีีกิิจกรรมทางเพศในระหว่่างการปฏิิบัติ
ั งิ านตาม
สััญญา

1. ภาพรวม
GXO มุ่่�งมั่่�นดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างเคารพต่่อสิิทธิิมนุุษยชนและศัักดิ์์�ศรีี
ของทุุกคน เราไม่่ยอมให้ ้มีีการปฏิิบัติ
ั ใิ ด ๆ ที่่�เป็็ นส่่วนหนึ่่�ง ส่่งเสริิม
หรืือสนัับสนุุนการค้ ้ามนุุษย์์ การใช้ ้แรงงานเด็็ก การใช้ ้แรงงาน
บัังคัับหรืือการเกณฑ์์แรงงาน เราสนัับสนุุนนโยบายของรััฐบาลใน
สหรััฐอเมริิกาและประเทศอื่่�น ๆ ที่่�ต่อ
่ ต้ ้านการค้ ้ามนุุษย์์ และเรา
คาดหวัังให้ ้ลููกค้ ้า ผู้้ �รัับจ้ ้างช่่วง และซััพพลายเออร์์ของเราเคารพ
กฎหมายสิิทธิิมนุุษยชน

•	การใช้ ้แรงงานบัังคัับในการทำำ�งานใดๆ ที่่�เกี่่�ยวข้ ้องกัับสััญญา

การค้ ้ามนุุษย์์ถือ
ื เป็็ นการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน ซึ่่�งผู้้ �เสีียหายถููก
ลิิดรอนเสรีีภาพขั้้�นพื้้�นฐาน กิิจกรรมเหล่่านี้้ร� วมถึึงการใช้ ้กำำ�ลังั การ
ฉ้ ้อโกง หรืือการบีีบบัังคัับ เพื่่�อให้ ้บุุคคลอยู่่�ภายใต้ ้ภาระจำำ�ยอมโดย
ไม่่สมััครใจ การได้ ้มาซึ่่�งแรงงานจากบุุคคลโดยการข่่มขู่่�ว่่าจะเกิิด
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•	การจััดให้ ้มีีหรืือการมีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมทางเพศในช่่วงเวลา
ิ ของ GXO
ทำำ�งาน หรืือโดยใช้ ้ทรััพย์์สิน

•	การทำำ�ลายหรืือปฏิิเสธการเข้ ้าถึึงเอกสารประจำำ�ตัวั ของบุุคคล
เช่่น ใบขัับขี่่� หนัังสืือเดิินทาง หรืือเอกสารแสดงตนอื่่�น ๆ
•	การใช้ ้นายหน้ ้าจััดหางานที่่�ไม่่ปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎหมายแรงงานท้ ้อง
ถิ่่�นในประเทศที่่�มีีการจััดหางาน
•	การเรีียกเก็็บค่่าธรรมเนีียมจากผู้้ �สมััครงานในการจััดหางาน
•	การไม่่จััดให้ ้มีีการขนส่่งไปกลัับให้ ้กัับพนัักงานที่่�ถููกนำำ �ตัวั ไปยััง
ประเทศ เพื่่�อวััตถุป
ุ ระสงค์์ในการทำำ�งานกัับ GXO

นโยบายจริิยธรรมทางธุุรกิิจ
นโยบายการค้้ามนุุษย์์

•	การจััดหาที่่�อยู่่�อาศััยที่่�ไม่่เป็็ นไปตามมาตรฐานของประเทศเจ้ ้า
บ้ ้าน
ั ญาจ้ ้างงานหรืือเอกสารการทำำ�งานตามที่่�
•	การไม่่จััดทำำ�สัญ
กฎหมายกำำ�หนด
2. การรายงาน
ทุุกคนที่่�มีีหน้ ้าที่่�ปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามนโยบายนี้้จ
� ะต้ ้องรายงานการกระทำำ�ผิด
ิ
หรืือการกระทำำ�ที่่มีี
� แนวโน้ ้มว่่าเป็็ นการละเมิิดนโยบายนี้้แ
� ละ/หรืือ
กฎหมายว่่าด้ ้วยการไม่่เลืือกปฏิิบัติ
ั ที่่
ิ บั
� งั คัับใช้ ้โดยทัันทีี GXO ไม่่
อนุุญาตให้ ้มีีการตอบโต้ ้บุุคคลที่่�รายงานโดยสุุจริต
ิ ใจเกี่่�ยวกัับข้ ้อ
กัังวล การกระทำำ�ผิด
ิ และ/หรืือการกระทำำ�ที่่มีี
� แนวโน้ ้มว่่าเป็็ นการ
ละเมิิดนโยบายของบริิษััทหรืือกฎหมายที่่�บังั คัับใช้ ้
สามารถส่่งรายงานไปยัังหััวหน้ ้างาน สมาชิิกฝ่่ ายทรััพยากรบุุคคล
และ/หรืือสำำ�นัักกำำ�กับ
ั ดููแลการปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามหลัักจริิยธรรมและกฎ
เกณฑ์์ได้ ้โดยตรงที่่� ethics@gxo.com นอกจากนี้้� คุุณสามารถ
เยี่่�ยมชมเว็็บไซต์์จริย
ิ ธรรมของเราได้ ้ที่่� https://ethics.gxo.com
ซึ่่�งคุุณสามารถค้ ้นหาตััวเลืือกการรายงานแบบอื่่�นได้ ้ คุุณสามารถ
� ตนเองได้ ้ เว้ ้นแต่่ว่า่ กฎหมายท้ ้องถิ่่�น
รายงานข้ ้อกัังวลโดยไม่่ระบุุชื่่อ
้ได้
ที่่�บังั คัับใช้ ้ห้ ้ามไว้ ้ กรุุณาดููประมวลจริิยธรรมทางธุุรกิิจของบริิษััท
สำำ�หรัับข้ ้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับทางเลืือกในการรายงาน
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คุุณสามารถขอรัับข้ ้อมููลและคำำ�แนะนำำ �เพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับนโยบายนี้้�
ได้ ้จากสำำ�นัักกำำ�กับ
ั ดููแลการปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามหลัักจริิยธรรมและกฎเกณฑ์์ที่่�
ethics@gxo.com
3. กรณีียกเว้้นในนโยบาย
ข้ ้อยกเว้ ้นหรืือการเปลี่่�ยนแปลงใด ๆ จากนโยบายนี้้จ
� ะต้ ้องได้ ้รัับการ
อนุุมัติ
ั เิ ป็็ นลายลัักษณ์์อัก
ั ษรจากประธานเจ้ ้าหน้ ้าที่่�ฝ่่ายกำำ�กับ
ั ดููแล
ของบริิษััท
4. การไม่่ปฏิิบั ัติิตามนโยบาย
การไม่่ปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามนโยบายนี้้อ
� าจส่่งผลสืืบเนื่่�องที่่�ร้ ้ายแรงต่่อบริิษััท
และบุุคคลที่่�มีีส่ว่ นเกี่่�ยวข้ ้อง รวมไปถึึงการดำำ�เนิินคดีีทางแพ่่งหรืือ
ทางอาญา โทษปรัับ และโทษจำำ�คุก
ุ ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้ ้ การฝ่่ าฝืื น
นโยบายนี้้ยั
� งั อาจส่่งผลให้ ้เกิิดการลงโทษทางวิินััยที่่�ร้ ้ายแรง ซึ่่�งรวม
ถึึงการเลิิกจ้ ้าง

